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BORSA DE CV  

PER A POSICIÓ DE TÈCNIC/A DE LABORATORI  

PRIMERA EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL - SOC 

REF. FIMIM2619-MAYOL 
 

 

 

INSTITUCIÓ 

L’IMIM és el centre de recerca de l’Hospital del Mar de Barcelona (HM) i és membre del Parc de 

Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), el que suposa un marc excepcional per a la recerca 

traslacional, a on es poden trobar les millors plataformes tecnològiques (citometria, animalari, 

microscòpia, etc.) i una relació propera amb l’Hospital del Mar.   

POSICIÓ 

Aquesta posició forma part dels Serveis Cientificotècnics del Grup de Gestió, mitjançant la 

convocatòria Programa primera experiència professional, per a la contractació de joves 

demandants d'ocupació que vulguin implicar-se en iniciatives de recerca i innovació, en el marc 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - 

NextGenerationEU (Programa Primera Experiència Professional en les Administracions 

Públiques)  (Núm. exp.: SOC016/22/000042). 

 

S’OFEREIX  

• Posició de Tècnic/a de Laboratori en el grup de recerca dels Serveis Cientificotècnics, 

liderat pel Dr. Xavier Mayol. 

• Contracte d’1 any a jornada completa, per l’obtenció de la pràctica professional  

• Retribució de 24.123,88€ de salari brut anual, dividit en 12 mensualitats 

• Realització de tasques professionals combinant modalitat presencial i teletreball 

• Incorporació, com a màxim, fins el 31 de març de 2023 
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REQUISITS DELS CANDIDATS  

✓ Cicle Formatiu de Grau Superior en laboratori clínic i biomèdic o similar. 

✓ Coneixements: 

o Anglès: comprensió de textos tècnics (manuals, protocols, normativa), 

expressió oral i escrita fluïda. 

o Nivell usuari microsoft Excel, i bases de dades tipus SPSS. 

✓ Es valorarà positivament: 

o Experiència o pràctiques en l'àmbit de recerca biomèdica. 

o Experiència en una plataforma cientificotècnica de suport a la recerca, 

especialment biobanc. 

o Curs d'especialització en cultius cel·lulars. 

✓ En el moment de la contractació, el candidat haurà d'acreditar que és menor de 30 anys. 

✓ En el moment de la contractació, el candidat ha d'estar a l'atur i haurà d'estar inscrit 

com a demandant d'ocupació al Servei Català d'Ocupació de Catalunya (SOC).  

 

EL PROJECTE  

La recerca al nostre Institut necessita d’uns alts estàndards de qualitat en el registre i 

processament de les mostres clíniques provinents de pacients i/o voluntaris que participen en 

els estudis. La centralització de bona part d’aquesta activitat en els Serveis Cientificotècnics 

permet portar un control adequat dels registres, tractament de dades, i monitorització de la 

preservació i processament de les mostres. Així mateix, cal tenir disponibles una sèrie de 

tècniques de laboratori, incloent tècniques de processament, anàlisi de dades i tècniques de 

cultius cel·lulars, mitjançant les quals es dona resposta a les necessitats dels investigadors que 

les han d’usar en la seva recerca. Tota aquesta activitat implica el manteniment d’una sèrie de 

registres, bona part dels quals digitalitzats i altres en procés de digitalització. 

Cerquem doncs un perfil professional, amb aptituds en el maneig de dades digitals, que assisteixi 

els professionals que realitzen el registre d’entrades i sortides de mostres, el control de la 

criopreservació, i la realització de les tècniques de processament i de cultius cel·lulars.  

El perfil que es requereix és  d’un tècnic/a de formació professional, relacionat amb biomedicina, 

que el permeti participar en tasques com a tècnic/a de laboratori en la recepció i enviament, 
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registre, i processament, enter altres, de mostres clíniques i mostres derivades de la recerca, així 

com en el manteniment dels serveis amb que els investigadors porten a terme la seva recerca.  

 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATS/DES  

 

Les persones interessades en aquesta oferta han de presentar un currículum cec, que només ha 

de contenir informació relacionada amb  les dades acadèmiques, formatives i laborals del 

candidat/a , així com informació de contacte.  

 

Podeu presentar la vostra sol·licitud a: https://www.imim.es/ofertes/detall-oferta-

temporals.html?id=2278  

 

Per a més informació: xmayol@imim.es  
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